T.C.
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak
Amaç
Madde. 1 – (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı
tarafından yürütülen Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı öğretimini düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu Yönerge, Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’nca yürütülen
Arapça Hazırlık Sınıfı öğretimi ile ilgili esasları kapsar.
Yasal Dayanak
Madde 3- (1) Bu yönerge, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve
Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7nci maddesi,
ikinci bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Tanımlar
Madde 4. (1) Bu Yönergede geçen:
a ) Akademik yıl: Her biri 18 (on sekiz) haftadan oluşan iki yarıyılı,
b ) Ara Sınav: Öğretim sırasında öğrencilerin edindikleri bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik sınavları,
c ) Arapça Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavı: Akademik yılın başında yeni kayıt yaptıran öğrencilerin
Arapça seviyelerini tespit etmek amacıyla yapılan sınavı,
d) Bütünleme Sınavı: Yılsonu sınavında başarılı olamayan öğrenciler için yapılacak olan sınav olup,
bu sınavın başarı notuna etkisi Yılsonu sınavı gibidir.
e) Dekan: Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanını,
f) Dekanlık: Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığını,
g) Deneme Sınavı: Öğrencilerin sınıf içi çalışmalarını günü gününe takip etmeye yönelik haberli ya
da habersiz yapılan sınavları,
ğ) Fakülte: Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesini,
h) Fakülte Yönetim Kurulu: Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulunu,
ı ) Hazırlık Sınıfı: Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfını,
i) Hazırlık Sınıfı Takip Komisyonu: Hazırlık sınıfındaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin
geliştirilmesini ve koordinasyonunu sağlamak, ayrıca bu yönergede belirtilen diğer görevlerde
Dekanlığa yardımcı olmak üzere İlahiyat Fakültesi Dekanı tarafından iki yıl süre ile atanmış biri
başkan, en az üç öğretim elemanından oluşan komisyonu,
j) Kur Dönemi: Hazırlık sınıfındaki her 9 (dokuz) hafta 1 (bir) kur dönemini,
k) Mazeret Sınavı: Ara sınavlara giremeyen ve geçerli mazeretleri olan öğrenciler için yapılan
sınavları,
l) Yılsonu Sınavı: Hazırlık sınıfını okuyan öğrencilere öğretim yılı sonunda yapılan sınavı, ifade eder.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğretim ve Sınavlar
Hazırlık Sınıfında Eğitim-Öğretim
Madde 5. (1) Hazırlık sınıfında öğrenim süresi bir akademik yıldır.
Madde 6. (1) Hazırlık sınıfında, haftada 30 saatlik bir program uygulanır. Bir sınıftaki öğrenci
sayısı 20’yi geçtiğinde Fakülte Kurulu Kararı ile yeni bir sınıf açılabilir. Sınıflar oluşturulurken
muafiyet/seviye tespit sınavı sonuçları dikkate alınır.
(2) Hazırlık sınıfında, öğrencilerin, temel İlahiyat bilimleri alanındaki eserleri anlayabilmeleri
amacına yönelik olarak Arap dili kurallarının öğretilmesi, bu dile ait kelime dağarcığının
genişletilmesi ve öğrencilerin kendilerini sözlü ve yazılı biçimde ifade edebilmelerini sağlayıcı
dersler okutulur. Hazırlık Sınıfı Takip Komisyonu’nun gerekçeli teklifi, Fakülte Kurulu’nun kararı

ve senatonun onayı ile Hazırlık sınıfındaki mevcut derslerin isim ve kredileri değiştirilebilir; yeni
dersler eklenir veya çıkarılır.
(3) Hazırlık sınıfı programı ve müfredatı, Hazırlık Sınıfı Takip Komisyonu ile Arap Dili ve
Belagatı Anabilim Dalı işbirliği ile hazırlanır ve Fakülte Kurulu’nca karara bağlanır. Hazırlık Sınıfı
Takip Komisyonu, bu program ve müfredatın geliştirilmesi, müfredatın bütün şubelerde aynı
seviyede yürütülmesi, uygulamada karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi ve ilgili kurumlarla işbirliği
yapılması için hazırlık sınıfında dersi bulunan öğretim elemanları ile toplantı ve çalışma yapar. Bu
komisyon Hazırlık sınıfındaki öğretim faaliyetleri ile ilgili hazırladığı raporu her yılın sonunda
Dekanlığa sunar.
(4) Hazırlık sınıfında derse devamlılık zorunludur. Yıllık toplam ders saatinin % 20’den
fazlasına katılmayan öğrenci devamsız sayılır ve Yılsonu Sınavı’na giremez.
Sınavlar ve Değerlendirme
Madde 7. (1) Hazırlık sınıfında yapılan tüm sınavlara ait sınav soruları hazırlık sınıfında ders
veren öğretim elemanlarının oluşturduğu komisyon tarafından hazırlanır ve sınav evrakı aynı
komisyon tarafından değerlendirilir. Sınavlar yazılı ve/veya sözlü olarak yapılır. Sınavlar 100 puan
üzerinden ve tam sayı olarak değerlendirilir.
Madde 8. (1) Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne kesin kaydını yaptıran öğrenciler,
akademik yıl başında hazırlık sınıfı ders müfredatı çerçevesinde hazırlanan Arapça Seviye Tespit ve
Yeterlilik Sınavı’na katılır. Bu sınava girip başarılı olanlar hazırlık sınıfından hedeflenen başarıyı
sağlamış olmaları nedeniyle lisans öğrenimine başlarlar. Bu sınava girmeyen veya sınava girip
başarılı olamayanlar hazırlık sınıfına devam ederler. Bu sınav sonucu öğrencinin hangi seviyeden
öğrenim göreceğini belirler. Arapça Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavı’na önceki yıllarda kayıt
donduran, hazırlık sınıfında öğrenim görüp başarısız olanlar ve devamsızlıktan kalan öğrenciler de
katılabilir. Fakülteye ek kontenjanla kayıt yaptıran öğrenciler de bu sınava katılmak üzere Dekanlığa
dilekçe vermeleri halinde sınav açılır.
(2) Deneme sınavı, öğrenciyi ara sınava hazırlamak amacıyla her kur döneminde 2 (iki) defa
yapılır. Sınavların olduğu günlerde derslere devam edilir.
(3) Ara sınavlar, öğrenciyi yılsonu sınavına hazırlamak amacıyla her kur döneminin son günü
yapılır. Fakültenin fiziki imkanı ve öğretim elemanı sayısı yeterliliği ölçüsünde hazırlık sınıfında kur
sistemi uygulanacağından, her ara sınav sonrasında sınıflar yeniden tanzim edilir.
(4) Yılsonu sınavı, bahar yarıyılı sonunda yapılır ve sınav içeriği bütün bir yılı kapsar. Bu
sınavda hazırlık eğitimi alan öğrencilerin bütün yıl boyunca kazandıkları Arapça metni anlama ve
kendilerini Arapça ile ifade edebilme yeterlilikleri tespit edilir.
Başarı Notu
Madde 9. (1) Hazırlık sınıfında başarı notu 60 (altmış) tır. Bu not hazırlık eğitimi sırasında
yapılan sınavlardan her bir deneme sınavı notunun %5’i; her bir Ara sınavı notunun %20’sinin
etkisiyle oluşan toplam notun % 40 ‘ı ile Yılsonu Sınavından alınan notun %60’ının toplamından
oluşur. Yılsonu sınavından öğrencinin alacağı not 50 (elli)’den aşağı olamaz.
(2) Arapça Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavı’na giren ve 60 (altmış) puan alan öğrencilerin
hazırlık sınıfı başarı notunun hesaplanmasında diğer sınav notları dikkate alınmaz.
Hazırlık Sınıfında Başarısızlık
Madde 10. (1)Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak
Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7nci maddesi, 9ncu bendi hükümleri uyarınca hazırlık sınıfına devam
eden öğrenci, hazırlık sınıfı eğitimi süresi içinde ve yılsonunda yapılan sınavların ortalaması
alındığında başarısız olması halinde, dilerse hazırlık sınıfına bir yıl daha devam eder. Birinci yılın
sonunda veya ikinci yılın sonunda geçiş için gerekli olan notu toplamakta başarısız olan öğrenciler
lisans programlarına devam edebilirler. Ancak bu öğrenciler Lisans programında Arapça verilecek
olan seçmeli dersleri alamazlar.

Sınav Duyuruları
Madde 11. (1) Arapça Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavı, yeni kayıt yaptıran öğrencilere
Üniversiteye kesin kayıt sırasında duyurulur. Ara sınav tarihleri akademik yılın başlamasını takip
eden ilk ay içerisinde; yıl sonu sınavı ise Bahar Yarıyılı sonu Final Sınav Programı ile birlikte ilan
edilir.
Sınavlarda Mazeret Hali ve Sınav Sonuçlarının İlanı
Madde 12. (1) Haklı ve geçerli sayılan mazeretleri nedeniyle Ara sınavlara giremeyen
öğrenciler, mazeretlerini sınav tarihini takip eden beş iş günü içerisinde durumlarını açıklayan gerekli
belgeler ile birlikte Dekanlığa yazılı olarak bildirir. Bu sürenin dışında yapılan başvurular geçersizdir.
Mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilenler, mazeret sınav hakkını akademik takvime
uygun olarak belirlenmiş tarihlerde kullanırlar.
(2) Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınavı yapılmaz.
(3) Deneme sınavları ile Arapça Seviye Tespit ve Muafiyet Sınavı ve Yılsonu Sınavları için
mazeret sınavı yapılmaz. Bu sınavlara girmeyen öğrenciler 0 (sıfır) puan almış sayılırlar.
(4) Sınavı yapan öğretim elemanı/sınav komisyonu sınav tarihini takip eden üç iş günü
içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder.
Sınav Sonuçlarına İtiraz
Madde 13. (1) Öğrenci, sınav sonuçlarına duyurulduğu tarihten sonraki bir hafta içinde maddi
hata yönünden incelenmek üzere yazılı olarak itirazda bulunabilir.
(2) İtiraz; ilgili fakülte/yüksekokul dekanlığına/müdürlüğüne yapılır. Durum dersin öğretim
elemanına iletilir ve görüşü alınarak, sınav kâğıtlarında ve sınav cetvellerinde bir hata belirlenirse bu
hata düzeltilir ve durum Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve öğrenciye en geç onbeş gün içerisinde
yazılı olarak bildirilir.
Kayıt Dondurma ve Disiplin İşlemleri
Madde 14. (1) Hazırlık eğitimi sırasında yıl tekrarını gerektirecek kayıt dondurma talepleri,
Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Kayıt dondurma işlemi hazırlık eğitimi bir akademik
yılı kapsaması nedeniyle yarıyıllık olarak yapılmaz.
Disiplin
Madde 15-(1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; Yükseköğretim Kurumları Öğrenci
Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, İlahiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından yapılır,
disiplin soruşturması sonucu öğrencinin kayıtlı olduğu dekanlığa soruşturma dosyası ve sonuçları
yazılı olarak bildirilir.
Yönergede Yer Almayan Hükümler
Madde 16. (1) Bu yönergede yer almayan hususlarda “Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri ve “Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği” hükümleri uygulanır. Uygulama sırasında doğabilecek problemleri çözmede Sinop
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kurulları yetkilidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
Madde 17.(1) Bu yönerge Sinop Üniversitesi Senatosu’nca kabul edildiği tarihte yürürlüğe
girer.
Yürütme
Madde 18. (1) Bu Yönergeyi Sinop İlahiyat Fakültesi Dekanlığı yürütür.
Senatonun 25/03/2014 tarihli ve 2014/36 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.

